
Referat 
Sportsudvalget 

                   
 

Dato 25. november 2021 
Tidspunkt Kl. 17.00 
Mødested DRF 

 
Deltagere Jakob Leth 

Jan Juul 
Per W. Nielsen 
Eva Iversholt 
Ole Jessen 
Henrik Jørgensen 
Anne Silfwander 
 

Afbud:  / 
 

Pkt. Tema Indhold 

1 Information fra administrationen 

 

• Stævnestarter 2021 – pt. ca 145.000 fra januar til november, 
mod omkring 220.000 i ”normale” år. 

• Orientering fra bestyrelsesmødet d. 23/11 – referat fra 
mødet kan ses her 

• Generel information om nyt elite set-up i dressur, spring og 
military 

• Rotation i udvalgene – Jfr. rotationsplaner slås der ledige 
stillinger op i december måned i følgende udvalg: Dressur, 
military, distance og bredde (Multi) 

2 Information fra udvalg 

 

• Distance: Fortsat stor optimisme mht stævnestarter. Samling 
for FEI ryttere d. 4/12. Distancedag afvikles d. 5/2-22 

• Military: Reglement gennemskrevet og grundigt 
gennemgået. Instruks til banedesignere er undervejs. Ny 
sponsor til DRF Military Cup, der fremadrettet vil blive 
navngivet Box4Rent Military Cup 

• Dressur: Kurser og eksamener afviklet i stor stil, og vi har 
bl.a. fået en del nye A+ dommere. Vi forventer at fortsætte 
med Blackhorse kurserne i 2022 

• Spring: B-stævnekalender var i år udfordrende at få til at gå 
op, og ikke alle fået de ønskede terminer. Kurser på 
trapperne, og især banedesignere er der mangel på.  

• Bredde: Stor aktivitet, specielt i forhindringscup. Stilstafet 
udfases. Der arbejdes på nyt koncept, evt sammen med 
andre discipliner for at fastholde rytterne efter VM 
holdturneringen er afsluttet 

• Para: Nyt udvalg skal sammensættes, og formandsstilling 
slås op i december måned. Nyt kommissorium udarbejdet i 
samarbejde med Parasport Danmark. 

• Voltigering: Fortsat virkelig positiv udvikling. 
Longeførerkursus gennemført med fin tilslutning, samt 
breddesamling 

3 VM Herning 2022  

 

• Status på DRF´s VM-turnering præsenteret af Agria – pt. 69 
hold tilmeldt 

4 Officials • Officialssamling d. 15/1-22 for TD og springdommere. 
Afvikles på Dalum Landbrugsskole. Banedesignerne mødes 
søndag d. 16/1-22 i Hedensted Rideklub 

• Kurser første kvartal 2022: Generel fokus på at 
officialskurser skal afvikles snarest i første halvår af 2022 i 
alle discipliner 

6 Reglement 2022 • Gennemgang af væsentligste ændringer 2022 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Bestyrelse/Referat%20web_%20bestyrelsesm%C3%B8de_23.11.2021_.pdf
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• Planlægning af spørgetimer på Teams, 4. kvartal 2021 – 
planlagt til d. 13/12 og 16/12 (Fælles Bestemmelser, spring 
og dressur) Øvrige discipliner følger trop primo januar  

• Para i alle discipliner – Stort fokusområde, når det nye 
Paraudvalg er nedsat 

• Sportstracker/sensor under konkurrence – vurderes ikke på 
nogen måde som præstationsfremmende eller med aktiv 
indvirkning på ridtet, men udelukkende som dataopsamling 
til rytteren. Skal være monteret diskret og påmonteret udstyr, 
f.eks under sadel. 

7 Stævnekoordinering Plan for 2022 gennemgået 
8 Eventuelt / 
9 Næste mødedato Torsdag d. 10/2-2022 

 
 


